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Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo PERISCOPE paraiška – Registracijos paraiška
Nr. 13 837 794
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 3 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2315/2016-4

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jame nustatyta, a) kad ankstesnis Prancūzijos prekių ženklas Nr. 3 366 460
buvo iš tikrųjų naudojamas „programinei įrangai ir kompiuterių programoms“, priskiriamoms prie 9 klasės prekių ir
b) kad egzistuoja nagrinėjamų prekių ženklų supainiojimo galimybė, kiek tai susiję su 9, 41, 42 ir 45 prekių ir paslaugų
klasėmis;
— priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, jeigu ši įstos į bylą.

Pagrindai, kuriais remiamasi
— Tarybos reglamento (EB) 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimas;
— Tarybos reglamento (EB) 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

2018 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Conte / EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
(Byla T-683/18)
(2019/C 25/73)
Proceso kalba: italų
Šalys
Ieškovė: Santa Conte (Neapolis, Italija), atstovaujama advokatų C. Demichelis, E. Ortaglio ir G. Iorio Fiorelli
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio juodos, žaliųjų alyvuogių, šviesiai žalios ir baltos spalvų Europos Sąjungos
prekių ženklo CANNABIS STORE AMSTERDAM paraiška – Registracijos paraiška Nr. 16 176 968
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 31 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2181/2017-2
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Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą,
— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir išlaidas, kurias ieškovė patyrė per procedūrą pas
ekspertą ir per procedūrą EUIPO antrojoje apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 71 straipsnio 1 dalies ir susijusios 95 straipsnio 1 dalies
nuostatų pažeidimas.
— Neatsižvelgimas į faktinę aplinkybę, kuri svarbi registruojant ginčijamą prekių ženklą.
— Nešališkumo ir rūpestingumo trūkumas vertinant ginčijamo prekių ženklo reikšmę ir atitinkamos visuomenės
suvokimą.
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies f punkto ir susijusios 7 straipsnio
2 dalies nuostatų pažeidimas.
— Klaidingas susijusios visuomenės ir ginčijamo prekių ženklo suvokimo nustatymas.
— Prieštaravimo viešajai tvarkai nebuvimas.

2018 m. lapkričio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Apple / EUIPO – Societyfor Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT)
(Byla T-685/18)
(2019/C 25/74)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų
Šalys
Ieškovė: Apple Inc. (Kupertinas, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama solisitorių J. Olsen ir P. Andreottola
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (La Hulpe, Belgija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo SWIFT paraiška – Registracijos paraiška
Nr. 13 370 861
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugpjūčio 30 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 476/2018-5

